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Thứ Buổi Nội dung công việc, thời gian, địa điểm 
Bộ phận 

thực hiện 
Lãnh đạo 

phụ trách 
BGH trực  

GVNV 

trực 
Phân công 

 dạy thay 

Hai 

16/5 

S 

- KT công tác ANAT, VS trường lớp, PCCC, công tác PCDB 

Covid-19, bếp ăn bán trú, nề nếp dạy học, thực hiện TKB các 

lớp. 

BGH Đ/c Phương 

Đ/c 

Phương 

Đ/c Kim 

Anh 

- 

- Chào cờ, tuyên truyền các nội dung HS ĐK tham quan 

HĐNK, và công tác kế hoạch nhỏ. 

TPT Đ/c Phương 

- Dạy tiết TV lớp 4A6 

- Gửi báo cáo giải trình và hồ sơ giám sát chi bộ và cá nhân BT 

về VPĐU.(Đ/c Thanh CB hồ sơ, Phương BC) 

HT, Thanh 

CB hồ sơ, 

Phương BC 

Đ/c Phương 

-Báo cáo số liệu trên driver 

-XD báo cáo cuối năm học theo phân công 

HP1 Đ/c Phương 

- Dạy và chủ nhiệm lớp 4a6 cả tuần  

- Xây dựng báo cáo thực hiện MHTHĐT  

HP2 Đ/c Phương 

- Thực hiện thay sửa các lớp có điều hòa hỏng các ngày trong 

tuần  

Đ/c Hiếu PT Đ/c Phương 

- Đ/c Thy Nga phối hợp với đ/c Ninh dạy thay đỡ lớp 4A6 và 

hỗ trợ công tác chủ nhiệm cuối năm các ngày trong tuần. 

Đ/c Ninh, 

Thy Nga 
Đ/c Phương 

   

   

C 

-KT nề nếp dạy học, thực hiện TKB các lớp. BGH Đ/c Phương  

 -Dự SHCM, duyệt LBG, giáo án của GV khối 1  HP1 Đ/c Phương 

- Thực hiện nghiên cứu báo cáo kiểm định. HT Đ/c Phương 

- Kiểm tra giáo án, lịch báo giảng GV khối 2 

- Xây dựng biểu tự chấm điểm thực hiện MHTHĐT 

-XD báo cáo cuối năm học theo phân công 

HP2 Đ/c Phương 

   

 

 

  



Thứ Buổi Nội dung công việc, thời gian, địa điểm 
Bộ phận 

thực hiện 
Lãnh đạo 

phụ trách 
BGH trực  

GVNV 

trực 
Phân công 

 dạy thay 

 

 

Ba 

17/5 

S 

- KT công tác ANAT, VS trường lớp, PCCC, công tác PCDB 

Covid-19, bếp ăn bán trú, nề nếp dạy học, thực hiện TKB các 

lớp. trường học xanh-sạch đẹp-văn minh.  

BGH Đ/c Phương 

Đ/c Thanh 

Đ/c 

Phương 

L4 

-Đ.c Nga dự trữ 

dạy thay đ/c Thoa 

 

- - 8h-17h: Dự Lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác công 

đoàn tại HT khu liên cơ 

Đ/c Thoa Đ/c Phương 

-Tổ chức kiểm tra định kì môn Toán toàn trường (Tiết 3) BGH Đ/c Phương 

-Báo cáo số liệu trên driver HP1  

XD báo cáo cuối năm học theo phân công HP2  

C 

- KT nề nếp dạy học, thực hiện TKB các lớp. BGH Đ/c Phương  

- Thực hiện nghiên cứu báo cáo kiểm định. HT Đ/c Phương 

-Dạy TNXH 1A9 (T6); HĐNGCK 4A2 (T7) 

-XD báo cáo chi bộ tháng 5 

HP1 Đ/c Phương 

- 15giờ đ.c Huynh, Mai tổng hợp số liệu HS ĐK tham quan và 

xếp xe. 
Đ/c Huynh, 

Mai 

Đ/c Phương 

- Kiểm tra giáo án, lịch báo giảng GV khối 5 

-Dự SHCM khối 2 (chỉ đạo góp ý nhận xét SGK lớp 2 và khen 

thưởng HS lớp 2 theo TT 27) 

HP2 Đ/c Phương 

   

Tư 

18/5 

S 

- KT công tác ANAT, VS trường lớp, PCCC, công tác PCDB 

Covid-19, bếp ăn bán trú, nề nếp dạy học, thực hiện TKB các 

lớp. 

BGH Đ/c Phương 

Đ/c Ninh 
Đ/c Đào 

Trang 

 

- Duyệt báo cáo thực hiện mô hình THĐT (đ/c Ninh PT) 

- Dạy tiết TV lớp 4A6 

HT Đ/c Phương 

- Đoàn kiểm tra ĐU phường làm việc với cấp ủy chi bộ (Chi ủy, 

BGH,CTCĐ, BTCĐ chuẩn bị tài liệu và đón đoàn) 

Chi ủy, 

BGH,CTCĐ, 

BTCĐ 

Đ/c Phương 

-Hoàn thiện báo cáo và biểu tự chấm điểm MHTHĐT  đ/c Ninh Đ/c Phương 

-Báo cáo số liệu trên driver 

- Gửi BC chi bộ tháng 5 về đảng ủy phường NT 

HP1 Đ/c Phương 

- Các lớp thu gom Kế hoạch nhỏ  GVCN các 

lớp  

Đ/c Phương 

C 
KT nề nếp dạy học, thực hiện TKB các lớp. BGH Đ/c Phương  

- 15 giờ 30 họp HĐSP chuẩn bị công tác đưa đón HS đi thăm HT, GV Đ/c Phương 



Thứ Buổi Nội dung công việc, thời gian, địa điểm 
Bộ phận 

thực hiện 
Lãnh đạo 

phụ trách 
BGH trực  

GVNV 

trực 
Phân công 

 dạy thay 

quan HĐNK trường 

-Dự SHCM, duyệt LBG, giáo án của GV khối 3 

-Dạy HĐNGCK 5A4 (T6) 

HP1 Đ/c Phương 

- Kiểm tra giáo án, lịch báo giảng GV nhóm MT, TD 

- Kiểm tra trang web cập nhật tin bài, duyệt tin bài đăng web 

HP2 Đ/c Phương 

   

Năm 

19/5 

S 

- KT công tác ANAT, VS trường lớp, PCCC, công tác PCDB 

Covid-19,  

BGH Đ/c Phương 

Đ/c Phương 

Đ/c  

Ngọc 

Anh A 

 

 

 
-Tổ chức cho HS toàn trường đi tham quan HĐNK BGH, 

CBGVNv 

trường theo 

PC 

Đ/c Phương 

- Báo cáo thực hiện mô hình THĐT về PGD  Đ/c Ninh PT, 

Vy 

Đ/c Phương 

- Đ/c Mai kiểm tra, xử lí công văn đi đến, giải quyết thủ tục 

hành chính trong tất cả các ngày, đ/c Mai, Vi nộp báo cáo đúng 

quy định.  

Đ/c Mai, Vy Đ/c Phương 

   

   

   

C 

-14h: Dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ATVSLĐ tại TT CT quận Đ/c Thy Nga  Đ/c Phương  

- Xây dựng LCT cá nhân tuần 35 

-17h họp giao ban BGH Duyệt lịch CT tuần của các bộ phận 

BGH Đ/c Phương 

-Dự SHCM, duyệt LBG, giáo án của GV khối 4 HP1 Đ/c Phương 

- Kiểm tra giáo án, lịch báo giảng GV nhóm TD HP2 Đ/c Phương 

   

   

 

Sáu 

20/5 

S 

- KT công tác ANAT, VS trường lớp, PCCC, công tác PCDB 

Covid-19, bếp ăn bán trú, nề nếp dạy học, thực hiện TKB các 

lớp. 

BGH Đ/c Phương 

Đ/c Thanh Đ/c Thảo 

 

- Cá nhân hoàn thành  tự chấm điểm đánh giá tháng 5 (phần 

mềm)  

CBGVNV 

trường 

Đ/c Phương 

- TTCM tổng hợp danh sách mức đánh giá xếp loại GV, NV 

trong tổ. 

TTCM các tổ Đ/c Phương 



Thứ Buổi Nội dung công việc, thời gian, địa điểm 
Bộ phận 

thực hiện 
Lãnh đạo 

phụ trách 
BGH trực  

GVNV 

trực 
Phân công 

 dạy thay 

- Tham gia đoàn kiểm định đánh giá sơ bộ tại trường TH Kiêu 

Kỵ Gia Lâm. 

HT Đ/c Phương 

- PHT phụ trách đánh giá trên PM và tổng hợp danh sách mức 

đánh giá xếp loại GV, NV trong tổ tháng 5, đề nghị cá nhân XS 

tiêu biểu vào ngày 23 

HP 1, 2 Đ/c Phương 

- Chỉ đạo công tác xuất mã tuyển sinh lớp 5 và hướng dẫn PH 

các bước tuyển sinh trực tuyến.  

Đ/c Ninh, 

Hiếu 

Đ/c Phương 

- Hoàn thiện báo cáo công nhận THAT 

- Đánh giá tháng 5 GV trên PM  

HP2 Đ/c Phương 

- KTNB: KT hệ thống hồ sơ, sổ sách quản lý hành chính* tổ VP 

chuẩn bị  

Đ/c K. Ninh, 

Thoa, Huynh  

Đ/c Phương 

-Báo cáo số liệu trên driver 

-Tự đánh giá, hoàn thành đánh giá GV tháng 5 khối 1,3,4, ÂN, 

TH trên phần mềm; tổng hợp danh sách mức đánh giá xếp loại 

GV, NV trong tổ tháng 5, đề nghị cá nhân XS tiêu biểu  

HP1 Đ/c Phương 

   

   

C 

KT nề nếp dạy học, thực hiện TKB các lớp. BGH Đ/c Phương  

GV hoàn thành cơ sở dữ liệu trên phần mềm, gửi danh sách 

khen thưởng về đ/c Mai chuyển in giấy khen. 

- Các tổ chuyên môn hoàn thành họp tổ bình xét thi đua cuối 

năm gửi biên bản họp tổ về đ/c Mai tổng hợp các số liệu tổ đề 

nghị khen. 

CBGVNV 

trường 
Đ/c Phương 

-Dự SHCM, duyệt LBG, giáo án của GV ÂN, TH HP1 Đ/c Phương 

- Kiểm tra giáo án, lịch báo giảng GV nhóm TA 

- KTGV  tiến độ nhập liệu đánh giá hs trên CSDL 

- Nôp ds khen thưởng hs 4a6 về đồng chí Mai 

- Dự SHCM nhóm BM chỉ đạo  đánh giá sgk lớp 2 

HP2 Đ/c Phương 

-Đ/c Mai gửi mẫu biên bản họp CMHS cuối năm cho GVCN   Đ/c Phương 

16h30: dự hop BGH, ban CMHS trường BGH, GVCN Đ/c Phương 

Bảy 

21/5 

S    
Đ/c Ninh 

  

C     

CN  S    Đ/c   



Thứ Buổi Nội dung công việc, thời gian, địa điểm 
Bộ phận 

thực hiện 
Lãnh đạo 

phụ trách 
BGH trực  

GVNV 

trực 
Phân công 

 dạy thay 

22/5 C    Phương  
 

*Ghi chú: Các đ.c giáo viên dạy học trực tiếp theoTKB, thực hiện phòng chống dịch Covid, báo cáo nghiêm túc 

 
 

. 

                                                                                                                          
                                                                                                                     

 


